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Από το υπ’αρ. 5/2020 πρακτικό Συνεδριάσεων Τ.Σ.
της Τοπικής Κοινότητας Ν.Σιλάτων του Δήμου 
Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής                                               
Αριθ. Απόφ.  7/2020
                                                                                                            ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Περίληψη
 «Παράταση του ωραρίου χρήσης μουσικής  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επ'ονόματι
της κας.Πέγιου Όλγας στη Σωζόπολη Ν.Σιλάτων.»

   Στα Ν.Σίλατα σήμερα την   24 /06/ /2020 , ημέρα της εβδομάδας   Τετάρτη και ώρα  12:00 π.μ.,
στο  τοπικό  γραφείο  Ν.Σιλάτων  ,  συνήλθε  σε  τακτική  συνέλευση  το  Συμβούλιο  της  Τοπικής
Κοινότητας Νέων Σιλάτων , μετά από την υπ’αριθ.  08/38 /19-06 -2020  έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου  του  Συμβουλίου  κ.Σταύρου  Αναστάσιου,  που  επιδόθηκε  σε  κάθε  Τοπικό  σύμβουλο
χωριστά,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 88 του Ν.3852/2010,  όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
  Διαπιστώθηκε  ότι  υφίσταται  η  νόμιμη  απαρτία  αφού  σε  σύνολο  πέντε  (5)  μελών  βρέθηκαν
παρόντα  τα τέσσερα (4) ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
       Σταύρου Αναστάσιος(Πρόεδρος)                Χατζηγρηγορίου Στυλιανός
       Ψαθά Αργυρή                                                        
       Καστρινόπουλος Γρηγόριος
       Πεντσίδου Μαρία
        Τα πρακτικά τήρησε η δημοτική υπάλληλος Ηλιάδου Σοφία.
  Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου  εισηγούμενος το  μοναδικό  θέμα  εκτός  της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Τοπικής Κοινότητας τα εξής׃
1.Το  υπ'αρ.17054/19-06-2020 έγγραφο  του  Δήμου  (Δ.Ε.Ν.Καλλικράτειας)  με  θέμα:  «Λήψη
απόφασης» και τη συνημμένη σε αυτό αίτηση της κας.Πέγιου Όλγας του Νικολάου ,  που αφορά
παράταση  ωραρίου  λειτουργίας  μουσικής  της  υπ'αρ.1158136/1-06-2020  γνωστοποίησης
καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  ΑΝΑΨΥΚΤΉΡΙΟ  “Paraguas”εντός  του  οικισμού
Καλυψώ στην παραλία  Σωζόπολης Ν.Σιλάτων. 
2.Την  υπ'αρ.  1158136/1-06-2020  γνωστοποίηση  καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος
ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-POOL BAR “PARAGUAS” στην παραλία  Σωζόπολης Ν.Σιλάτων (εντός
του οικισμού Καλυψώ) εκμετάλλευσης Πέγιου Όλγας , στην οποία γνωστοποιεί ότι θα κάνει χρήση
μουσικών οργάνων ή ηχητικού συστήματος εντός και εκτός του καταστήματος μέχρι   80 decibel  . 
3.  Το  υπ'αρ.1020/7591/2-α  έγγραφο  του  Αστυνομικού  Τμήματος  Ν.  Καλλικράτειας,  στο  οποίο
αναφέρεται,  πως  για  το  συγκεκριμένο  κατάστημα  από  01/06/2020  όπου  λειτουργεί,  δεν  έχει
διαπιστωθεί παράβαση από Αστυνομικούς της Υπηρεσίας.
4.  Την  υπ'αρ.691/2015  απόφαση του  Δημοτικού  Συμβουλίου: Έγκρισης  κανονισμού  “Περί  της
άδειας χρήσης και λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων καθώς και περί της παρατάσεως
ωραρίου  λειτουργίας  αυτών  στα  όρια  του  Δ.Ν.Προποντίδας”και  κάλεσε  το  συμβούλιο  να
αποφασίσει σχετικά.
 Το  Τοπικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση,  αφού  έλαβε  υπόψη  την  εισήγηση  του
Προέδρου  του  Τ.Σ.,  την  αίτηση  του  ενδιαφερόμενου  με  όλα  τα  σχετικά  έγγραφα,  την  υπ'αρ.
691/2015 απόφαση του Δ.Σ.,

αποφάσισε ομόφωνα
τη  χορήγηση  παράτασης  του  ωραρίου  χρήσης  μουσικής  της  υπ  αριθμ   1158136/1-06-2020
γνωστοποίησης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-POOL BAR
“PARAGUAS” στην  παραλία   Σωζόπολης  Ν.Σιλάτων  (εντός  του  οικισμού  Καλυψώ)
εκμετάλλευσης της κας.Πέγιου Όλγας του Νικολάου 
α) για τη θερινή περίοδο από 01/04 έως και 30/09 για τον κλειστό χώρο μέχρι τις 02:00π.μ. και
για τον ανοικτό χώρο έως τις 00:30π.μ., και 
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β) για τη χειμερινή περίοδο από 1/10 έως και 31/12 για την κλειστή αίθουσα μέχρι τις 2:00π.μ.
βάσει της Κανονιστικής Απόφασης του Δήμου και των σχετικών αστυνομικών διατάξεων.
Η παράταση του ωραρίου χρήσης της άδειας μουσικής του εν λόγω καταστήματος ισχύει από
24/06/2020 και για ένα ημερολογιακό έτος ήτοι μέχρι τις 31 – 12 – 2020 υπό την απαράβατη
προϋπόθεση να μη  διαταράσσεται η ησυχία  των περιοίκων. 
Η εν λόγω παράταση θα ανακληθεί σε περίπτωση που συντρέξουν προϋποθέσεις του άρθρου 24 της
υπ'αρ.691/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ν.Προποντίδας,  από το  όργανο που την
εξέδωσε.  
Εξουσιοδοτεί  τον  κ.Δήμαρχο  για  την  κοινοποίηση  σε  φωτοαντίγραφο  της  παράτασης  ωραρίου
λειτουργίας μουσικών οργάνων, στις αρμόδιες ανάλογα με τη φύση του επαγγέλματος υπηρεσίες
(Ε.Ο.Τ.,  Δ.Ο.Υ.,Αστυνομική  αρχή,Τμήμα  Περιβαλλοντικής  Υγιεινής  &  Υγειονομικού  Ελέγχου
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ.λ.π.)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό    7  /2020.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
               Υπογραφή             Ακριβές Απόσπασμα                  Υπογραφές
                                           Ν.Σίλατα  24 /06 /2020
                                                    Ο Πρόεδρος

                                            Σταύρου Αναστάσιος
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